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REGULAMIN WYKONYWANIA 

TŁUMACZEŃ PISEMNYCH  
TTS CONSULTING Pierzyński & Partners  

 

 

1. Realizacja usługi rozpoczyna się z chwilą przekazania do TTS Consulting tekstu do 

tłumaczenia wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem Zamówienia tłumaczenia 

pisemnego.  

2. Liczba stron do tłumaczenia wyliczana jest w edytorze Word jako suma "znaków ze 

spacjami" tekstu przetłumaczonego podzielona przez 1650. 

3. Strona tłumaczenia przysięgłego jest mniejsza od strony tłumaczenia zwykłego. Liczy 1125 

znaków ze spacjami. 

4. Rozliczenie odbywa się na podstawie liczby stron tekstu przetłumaczonego, nie oryginału. 

5. Minimalna opłata liczona jest za jedną stronę tłumaczenia. 

6. Do czasu realizacji zlecenia nie wlicza się dnia przyjęcia i dnia przekazania dokumentu do 

tłumaczenia, a także niedziel, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy. 

7. Za tłumaczenia ekspresowe, związane z wykonaniem od 5 do 8 stron dziennie, lub do 5 

stron z dnia na dzień, do ceny podstawowej doliczamy 50%. 

8. Za tłumaczenia superekspresowe, związane z wykonaniem ponad 8-12 stron dziennie, lub 

do 8 stron z dnia na dzień, do ceny podstawowej doliczamy 100%. 

9. Za tłumaczenia tekstów o szczególnym stopniu trudności (teksty specjalistyczne, branżowe) 

do ceny podstawowej doliczamy 25%.  

10. Za tłumaczenie ścieżki dźwiękowej kaset audio i video do ceny podstawowej doliczamy 

100%.  

11. W przypadku dużych zleceń, przekraczających jednorazowo 50 stron, tryb tłumaczenia, 

termin oraz koszt realizacji zlecenia ustalane są z klientem indywidualnie. 

12. Cena na wszelkie prace nietypowe jest ustalana indywidualnie. 
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13. W przypadku tekstów przeznaczonych do publikacji zakłada się, że Klient dokona redakcji i 

korekty tekstu we własnym zakresie, o ile nie zlecił takiej usługi TTS Consulting. 

14. Wszystkie dostarczone przez Klienta dokumenty oraz ich tłumaczenia objęte są poufnością. 

Poufność obowiązuje zarówno TTS Consulting, jak i wykonujących przekład tłumaczy.  

15. W razie wycofania zlecenia na tłumaczenie pisemne, Klient jest zobowiązany do zapłaty za 

wykonaną już część pracy wg ceny uzgodnionej przy zlecaniu usługi.  

16. Klient ma prawo zgłosić reklamację wykonanej usługi (z wyraźnym wskazaniem miejsc w 

tekście, do których Klient ma zastrzeżenia) do trzech dni po otrzymaniu przetłumaczonego 

tekstu. Reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej. W przypadku reklamacji 

uzasadnionych, TTS Consulting zobowiązuje się - w terminie 3 dni roboczych - do 

ponownej nieodpłatnej weryfikacji i korekty tekstu tłumaczenia.  

17. Tłumaczenia wykonywane w trybie ekspresowym lub superekspresowym nie podlegają 

reklamacji. 

 

 


